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Číslo žiadosti: 375_16/AK 

Vysoká škola /fakulta: 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Správa predložená MŠVVaŠ 

SR dňa: 

Správa UVLF zo dňa 27. 7. 2016 

Správa postúpená z  

MŠVVaŠ SR komisii dňa: 

15. 8. 2016 

Komplexná akreditácia  Začlenenie verejnej vysokej školy  

Predseda dočasnej PS: 

 

D. Ježová 

Členovia dočasnej PS   

 

A. Dukát, Ľ. Fišera, J. Holeček, M. Urban, J. Vilček 

 

Overenie výsledku prijatých opatrení – UVLF nesplnila v rámci komplexnej akreditácie 

kritérium KZU-1 na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 

 

Kritérium Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti UVLF 

KZU- 1 V komplexnej akreditácii v roku 2015 UVLF bola hodnotená v štyroch 

oblastiach výskumu OV 12 (B-), OV 13 (B+),  OV 18 (C+) a OV 20 

(A-), pričom iba v dvoch OV dosiahla hodnotenie lepšie ako „B“. 

Týmto nesplnila predmetné kritérium a v lehote jedného roka podala 

správu o odstránení nedostatkov.   Na kontrolu prijatých opatrení bola 

ustanovená uznesením č. 96.5.2. dočasná PS (uvedená vyššie), ktorá 

dňa 22. 12. 2016 v súlade s požiadavkou MŠVVaŠ SR uskutočnila 

kontrolu prijatých opatrení návštevou VŠ.  

 

Závery: 

Celkové 

zhodnotenie 

prijatých opatrení 

UVLF prijala tieto opatrenia: 

1. Znížila počet oblastí výskumu, v ktorých uskutočňuje študijné 

programy a výskum,  a to o OV 12, tým dosiahla splnenie kritéria 

KZU-1. V dvoch OV 20 a  13 má lepšie hodnotenie ako B. 

2. Predložila publikačné výstupy (atribút výstupov P1) za nové 

hodnotiace obdobie za OV 18 a to roky 2010-2015 s výsledkom 

C+ (2,45), čo je zlepšenie v porovnaní s pôvodným hodnotením 

atribútu výstupov (P1)  

C (2,1). 

3. VŠ znížila počty prijatých študentov v magisterskom ŠP farmácia 

v akademickom roku 2016/2017 o polovicu a zároveň pripravuje  

akreditáciu tohto ŠP ako spoločného ŠO v spolupráci s UPJŠ. 

Cieľom tohto postupu je dosiahnutie  kvalitného  personálneho 

a materiálno-technického zabezpečenia ŠP. 

 

Dočasná PS konštatuje, že UVLF prijala v danej veci dostatočné 

opatrenia.  
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Návrh odporúčania 

ministerstvu: 

Ponechať doterajšie začlenenie UVLF – univerzitná vysoká škola. 

Odporúčanie 

vysokej škole: 

 

 

 

99. zasadnutie Akreditačnej komisie 
Dňa: 
 

24. – 25. 1. 2017 

Výsledok hlasovania za 

návrh vyjadrenia PS 
Za: 19                           Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

Podpis predsedu AK: Ľ. Fišera, v. r.  

 

 


